
URZl\D ~lIASTA LODZI 
OEPARTAMEt. T SPRAVI SPOlECZNYCI" 

Wydzia l E du k acjl 
94-030 t..6dz. uL Krzem ieniec\(a 2b 

tel. 42 63B 48 04 

(piecz,!tka realizatora konkursu ofert) 

Nazwa konkursu/ogloszony zarzl}dzeniem nr: 

Nazwa zadania konkursowego: 

Real izator konkursu ofert: 

ZEST A WIENIE ZBIORCZE 

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadan publicznych w zakresie nauki, 
edukacji, oswiaty i wychowania poprzez realizacjy program6w aktywizacj i spolecznej dzieci 
i mlodzieZy oraz program6w profilaktycznych przeciwko krzywdzeniu malych dzieci 
zgodnie z Zarzqdzeniem Nr 8375N0l18 PREZYDENT A MIASTA LODZI z dnia 2 maja 
2018 r. 

j.w. 

Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spolecmych UML 

Wysokosc srodkow przeznaczonych/przyznanych na dotacje 102900 zJ 
w konkursie ofert: 

Liczba ofert zlozonych w ramach konkursu ofert: 27 

Or~anizac.ie pozarzlldowe, ktorych oferty zostaty rekomendowane do dofinansowania: 
L NrlD Nazwa organizacji pozarZl}dowej Tytul projektu srednia punktow Wysokosc wnioskowanej/ Uwagi 
p. oferty proponowanej dotacji 

Dzialanie 1 - wspieranie kJub6w mlodziezowych, spolecznycb inicjatyw mlodzieiy oraz inicjatyw na rzecz dzieci i mlodzieiy, pomoc 
organizacjom pozarz~dowym pracuj~cym na rzecz rodzin i dzieci znajduj~cycb sift w kryzysie_ 
I 110553 Fundacja "Czlowiek i Aktywni razem - dzialania wsp61ne, 37,4 7260 zl 100 % wnioskowanej 

Srodowisko" kontynuacja kwoty; 
2 109964 Fundacja Prospoleczna Niech zatailczy pani z panem .. . 36,8 5730 zl 100 % wnioskowanej 

"Poducha" kwoty; 
3 111340 Centrum Sluzby Rodzinie M. Lodzi artysci - dzieci((cy klub 30,4 6960 zl 80 % wnioskowanej 

plastyczny ~ edycja 3 kwoty; 
4 109533 Oratorium im. sw. Dominika 1uZ wiecie, ze mamy wolnosci 100- 30,0 7 120 zl 80 % wnioskowanej 

Savio lecie kwoty; 



5 111436 Fundacja" z Aspi-racjami" "M6j koiega rna AUTYZM" - cykl 30,0 7050 zl 60 % wnioskowanej 
szkolen z zakresu profilaktyki kwoty. Kolejnose ofert 
zaburzen u dzieci i mlodziezy wygenerowana przez 
skierowany do os6b pracuj,!cych w system WITKAC; 
plac6wkach oswiatowych w Lodzi 

6 110997 S towarzyszeni e Razem i do przodu 28,8 4440 zl 60 % wnioskowanej 
Ewangelizacyjno- kwoty; 
Charytatywne "Mocni w 
Duchu" 

7 111233 L6dzki Oddzial Okrygowy Mlodzi w dzialaniu 28,8 I 440 zl kwota pozostala w 
Poi skiego Czerwonego Krzyza budzecie. Kolejnose 

ofert wygenerowana 
przez system WITKAC; 

Dzialanie 2 - prowadzenie zaj~c wzmacniaj~cych pozytywne zachowania spoleczne wsrod dzieci i mtodziezy zagrozonej wykluczeniem 
spolecznym 
1 111679 Miydzynarodowe Mlodziez z patologicznych rodzin, 35,6 7400 zl 100% wnioskowanej 

Stowarzyszenie Pomocy g16wnie z rejonu Barut - eliminacja kwoty; 
"SlySZy Serce" agresJl 

2 111260 Stowarzyszenie Zaproszenie do przyjaini 34,2 5760 zl 80 % wnioskowanej 
E wangel izacyj no- kwoty; 
Charytatywne "Mocni w 
Duchu" 

3 110492 Fundacja "Cz10wiek i "Aktywni przez sztuky ... " - II Edycja 33,6 13696z1 80 % wnioskowanej 
Srodowisko" kwoty; 

4 1095754 Fundacja Edukacyjna Lepiej siy czujesz, Iepiej siy uczysz - 33 ,2 13 116 zl 60% wnioskowanej 
SILACZKA program aktywizacj i spo1ecznej dzieci kwoty; 

i mlodzieZy 
5 111444 Fundacja Prospoleczna Po prostu jestem 32,6 7980 zl 60 % wnioskowanej 

"PODUCHA" kwoty; 
6 111375 Fundacja "Slonie Na Balkonie" Bo wszystkie dzieci powinny bye 32,4 14948 zl kwota pozosta1a w 

budzecie; 



bezpieczne 

Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu malych dzieci 
I 111327 EduKABE Fundacja 1m wiem co zrobic - edukacja w 35,4 7 500 zl 

Kreatywnych Rozwi¥all zakresie ochrony przed przemoc'l 
2 110767 Fundacja Sluzby Rodzinie Dziecko to dar - zrozum, kochaj , nie 34,8 7500 zl 

"Nadzieja" krzywdi 

Organizacje pozarz~dowe, ktorych oferty zostaly ocenione pozytywnie pod wzgl~dem merytorycznym, ale nie zostaly rekomendowane do 
dofinansowania. 

Dzialanie 1 - wspieranie k1ubow mlodziezowych, spolecznych inicjatyw mlodzieZy oraz inicjatyw na rzecz dzieci i mlodzieZy, pomoc 
or anizacjom pozarz~dowym pracuj~cym na rzecz rodzin i dzieci znajduj~cych si~ w kryzysie. 
I 111503 Liga Kobiet Pol skich - L6dzki Uczestnicy zajyc aktywizuj~cych w 25,6 o zl Wyczerpany limit 

Oddzial Wojew6dzki w Lodzi Klubie Wsparcia Rodzin Mlodych srodk6w 
Os6b Niepelnosprawnych 

2 111532 "Fundacja Virako -Szczysliwe 15 os6b w wieku 15-19 lat - mlodziez 23,2 o zl Wyczerpany limit 
Podw6rka" dotkniyta wykluczeniem spolecznym srodk6w 

Dzialanie 2 - prowadzenie zaj~c wzmacniaj~cych pozytywne zachowania spoleczne wsrod dzieci i mlodzieZy zagrozonej wykluczeniem 
spolecznym 

I 109573 ZHP Chor'lgiew L6dzka Wyjdi w swiat! 30,0 o zl Wyczerpany limit 
Hufiec L6di - Widzew srodk6w 

2 111445 Fundacja" z Aspi-racjami" "W strony ludzi" - wzmacnianie 29,8 Ozl Wyczerpany limit 
pozytywnych zachowall spolecznych srodk6w 
wsr6d dzieci i mlodziezy z Zespolem 
Aspergera i z Autyzmem. 

3 109792 Oratorium 1m. sw. Dominika Swiat poznajemy - siy socjalizujemy 28,8 o zl Wyczerpany limit 
Savio srodk6w 

4 111551 Fundacja "R6wne Szanse" Swietlica Mali Artysci 28,8 o zl Wyczerpany limit 
srodk6w 

5 111416 Zwi¥ek Harcerstwa Polskiego Harcerskim tropem do Niepodleglej - 28,2 o zl Wyczerpany limit 
Chor~giew L6dzka aktywizacja spoleczna dzieci i srodk6w 



mlodziezy z terenu miasta Lodzi 
6 111461 Stowarzyszenie FUTURUM Wzmocnienie pozytywnych zachowaii 25,6 o zl Wyczerpany limit 

spolecznych u dzieci z autyzmem i srodk6w 
zespolem Aspergera poprzez udzial w 
Trening Umiejytnosci Spolecznych 

7 111181 Stowarzyszenie Unicorn Myslenie, to cos wiycej niz myslisz 24,6 o zl Wyczerpany limit 
srodk6w 

8 111079 "Fundacja Virako-Szczysliwe Aktywizacja spoleczna dzieci i 23,6 o zl Wyczerpany limit 
Podw6rka" mlodziezy. srodk6w 

9 111645 MILAN CLUB POLONIA Prowadzenja zajyc wzmacniajqcych 22,8 o zl Wyczerpany limit 
LOD.Z pozytywne zachowania spoleczne srodk6w 

wsr6d dzieci i mlodzieZy zagrozonej 
wykluczeniem spolecznym 

Program profilaktyczny przeciwko luLywdzeniu malych dzieci 
I 111420 Fundacja Prospoleczna 6 -latek w Akademii Zdrowia 32,2 o zl Wyczerpany limit 

"Poducha" srodk6w 

Dorota Gryta - .............. . ... ?~ .......... .. ..... .... . 
PrzewodnicZ'lca Komisji . ~ 

Hanna Belke-MarkieWiCZ - ... . ...... ~~ . . ....... . ... . . . . . ..... . 
Wydzial Edukacji 

Elzbieta WiJczynska- ...... . .. . ........ . ......... . ............... . 
Wydzial Edukacji 

I wona Kurczewska- . ...... . .. ). ~ .~(~~ .......... . ... . 
Wydzial Edukacji 

Artur Sk6rzak- .. . ... . . ;t.~/l:!-:( ..... r0-1-?~ .. 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
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